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Principalele atribuții ale Comisiei Economice UNPIR

❑ Urmărește colaborarea cu asociații profesionale din țară și din străinătate;

❑ Organizează activități sociale și culturale pentru membrii UNPIR și le acordă

acestora asistență, inclusiv financiară, în caz de nevoie;

❑ Propune comisii care verifică, prin membrii săi sau prin alți membri ai UNPIR,

delegați în acest scop, activitatea profesională;

❑Organizează supravegherea execuției bugetului pe anul anterior și proiectul

privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor, precum și situațiile

financiare anuale ale Uniunii certificate de Comisia centrală de cenzori;



Principalele atribuții ale Comisiei Economice UNPIR

❑Elaborează tarifele și standardele de cost pentru cheltuielile de procedură ce

se plătesc din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr.

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

❑Desemnează și stabilește nivelul onorariilor colaboratorilor externi;

❑Elaborează, în funcție de forma de exercitare a profesiei, propuneri privind

limitele minime ale valorilor polițelor de asigurare profesională;

❑Elaborează propuneri privind cuantumul cotizației anuale, contribuția pe tranșe

de venit pentru venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de

participare la examenul de acces în profesie și la cel pentru dobândirea

calității de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în Tabloul UNPIR și

în Registrul formelor de organizare, precum și taxele percepute pentru

operațiuni legate de Registrul formelor de organizare;



Sume alocate pentru activitatea UNPIR

❑ Organizarea ședințelor CNC online, care presupun un cost în suma de 1.424 lei/lună (638 lei

abonament lunar ZOOM și 786 lei service tehnic și mentenanță). Dotări ale filialelor pentru ședințe

online. Investiția inițială pentru întreaga aparatură necesară comunicării online (TV, computer,

camere profesionale, UPS, microfoane, etc.) a fost în sumă totală de 28.500 lei și a fost realizată

în trei tranșe: în anul 2017, 2019, 2021.

❑ Program de instruire în vederea aplicării unitare a normelor de soluționare a sesizărilor disciplinare

– Decizia CNC nr. 2/24.02.2017 – a fost aprobat un buget estimat în valoare de 48.000 lei pentru

organizarea unui program de instruire/schimb de experiență, pe linia aplicării unitare a normelor

de analiză și soluționare a plângerilor/sesizărilor disciplinare, la care participă membrii ISD și ai

instanțelor locale.

❑ CNC a decis prin Decizia nr. 1/2018 introducerea în BVC a unei poziții distincte pentru plăți către

filialele care organizează stagii de pregătire locale. De asemenea, s-a aprobat suportarea

costurilor legate de aspectele tehnice pentru stagiile de pregătire online.

❑ Prin Decizia nr. 4/2021, CNC a decis achiziționarea de echipamente necesare conexiunii la baza de

date a DRPCIV – informații legate de autovehicule (cost 1.918 euro).



Activități diverse organizate de UNPIR 

❑A fost organizată Ziua Practicianului în Insolvență la Sovata, pentru care au

fost alocate următoarele sume:

➢ 68.000 lei în anul 2017

➢ 71.000 lei în anul 2018

❑A fost organizat Centenarul de la Alba Iulia în anul 2018, pentru a cărui

organizare a fost alocată suma de 79.000 lei; cu ocazia acestui eveniment, au

fost acordate două burse a câte 10.000 lei/an pentru 2 studenți ai Universității

din Alba Iulia (unul fiind din Republica Moldova)

❑Evenimentul desfășurat la Palatul Regal cu ocazia aniversării a 20 de ani de

activitate UNPIR (eveniment comasat cu Ziua Practicianului) – 10.05.2019, suma

cheltuită 106.000 lei



Fondul de solidaritate

În urma Deciziilor Consiliului Național de Conducere au fost redistribuite către filiale sume de bani din
Fondul de solidaritate pentru a redresa situația restanțelor la plată din Fondul de lichidare, astfel
toate filialele au beneficiat de sumele necesare pentru acoperirea tuturor deconturilor, respectiv au
ajuns cu plățile la zi.

➢ Decizia CNC 1/20.01.2017 - Analizând Hot. din 08.08.2016 a CC filiala UNPIR București, prin care
a fost decisă virarea sumei de 10.000 mii lei la Fondul de solidaritate, precum și criteriile de
redistribuire, s-a decis ratificarea referatului întocmit pentru virarea către filiala UNPIR Olt în
valoare de 690,4 mii lei.

➢ Decizia CNC 3/24.03.2017 - s-a decis validarea cererilor privind redistribuirea sumelor colectate
la Fondul de solidaritate până la data de 31.12.2016, și redistribuirea sumei de 9.000 mii lei către
filialele UNPIR ce înregistrează restanțe la plata facturilor depuse, cf Hot. ARP nr. 1/05.12.2015.
CNC a decis redactarea unei propuneri, ce va fi înaintată către ARP, prin care redistribuirile
sumelor colectate la Fondul de solidaritate să fie efectuate trimestrial și nu semestrial, așa cum
prevede ultima Hot. ARP pe această temă.

➢ Decizia CNC 5/26.05.2017 – s-a decis validarea cererilor privind redistribuirea sumelor colectate
la Fondul de solidaritate până la data de 30.04.2017, și redistribuirea sumei de 3.700 mii lei către
filialele UNPIR ce înregistrează restanțe la plata facturilor depuse, cf Hot. ARP nr. 1/05.12.2015.

➢ Decizia CNC 7/21.07.2017 – s-a decis validarea cererilor privind redistribuirea sumelor colectate
la Fondul de solidaritate, și redistribuirea sumei de 16.000 mii lei către filialele UNPIR ce
înregistrează restanțe la plata facturilor depuse, cf Hot. ARP nr. 1/05.12.2015.



Achiziții/amenajări sedii filiale

❑Decizia CNC nr. 5/19.05.2016 – acordarea sumei de 25.000 lei către UNPIR

Filiala Buzău pentru amenajarea sediului, rambursabil în 3 tranșe

❑Decizia CNC nr. 6/25.06.2016 – s-a aprobat acordarea unui împrumut către

UNPIR Filiala Bihor, în suma de 180.000 lei, rambursabil în 5 ani.

❑Decizia CNC nr. 2/22.02.2019 – s-a aprobat acordarea unui împrumut în

valoare de 145.000 lei pentru achiziționarea unui sediu pentru UNPIR Filiala

Maramureș.

❑Decizia CNC nr. 7/21.07.2017, care completează Decizia nr. 13/2016

(aprobare de principiu) – s-a decis acordarea unui împrumut în suma de

170.200 lei către UNPIR Filiala Bacău.



Sprijin financiar nerambursabil pentru birotică

❑ Decizia CNC nr. 12/14.12.2017 – acordarea sumei de 6.000 lei către UNPIR Filiala Alba
pentru aparatură birotică

❑ Decizia CNC nr. 6/29.06.2018 – acordarea sumei de 21.000 lei către UNPIR Filiala
Bacău pentru aparatură birotică și 7.000 lei către UNPIR Filiala Gorj

❑ Decizia CNC nr. 3/22.03.2019 – acordarea sumei de 9.120 lei către UNPIR Filiala Bihor
pentru dotări de birotică.

❑ Decizia CNC nr. 3/2018- acordarea sumei de 8.000 lei către UNPIR Filiala Prahova pentru
aparatură birotică

❑ Decizia CNC nr. 9/27.09.2019 - alocarea unor fonduri, situate la nivelul sumei de
maxim 7.000 lei/filială, pentru dotări necesare bunei funcționări a secretariatelor
filialelor UNPIR. Filialele au putut opta pentru un pachet standard format din laptop,
imprimantă, soft, licență de funcționare, servicii de instalare, sau alte dotări în limita
sumei de 7.000 lei, cum ar fi achiziționarea de mobilier necesar unui birou. În total,
sprijinul financiar acordat filialelor s-a ridicat la suma de aprox. 245.000 lei.



Ajutoare umanitare

❑ CNC nr. 6/14.06.2019 - a decis acordarea unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 euro
unui membru UNPIR, pentru un tratament medical la o clinică din Germania

❑ CNC nr. 2/2020 – a decis acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei familiei unui
membru UNPIR, în urma decesului acestuia.

❑ CNC nr. 10/2020 – a decis acordarea sumei de 10.000 euro, urmare a unei solicitări în
vederea acoperirii tratamentului medical de specialitate necesar unui membru UNPIR

❑ CNC nr. 8/2021 – a decis acordarea unui sprijin umanitar în valoare de 3.000 euro pentru
acoperirea tratamentului medical de specialitate, la solicitarea unui membru UNPIR

*CNC decide crearea în BVC 2021 a unei poziții distincte pentru acordarea de ajutoare
umanitare, acestea urmând a fi acordate în limita sumei stabilite la această poziție. Suma
alocată, va fi, de principiu 3.000 euro, echivalent în lei/solicitare, putând fi mărită doar în
cazuri excepționale.



Cheltuieli administrative (I)
CNC 4/2018 a decis cuantumul cheltuielilor pentru administrarea fondului de lichidare,
decontate de UNPIR, astfel:

I. Pentru filialele care au înregistrat, în anul anterior (2017), peste 1.000 cereri de decont:

➢ pentru o persoană angajată la secretariat 6.000 lei/lună, brut;

➢ cenzor 1.300 lei/lună, brut.

La acestea se adaugă:

➢ cheltuieli materiale consumabile/birotică 200 lei/lună;

➢ cheltuieli cu arhiva 6.000 lei/an;

➢ onorariu auditor 3.000 lei (+ TVA dacă este cazul)/an.

II. Pentru filialele care au înregistrat, în anul anterior (2017), între 400 și 1.000 cereri de decont:

➢ persoană angajată la secretariat 4.000 lei/lună, brut;

➢ cenzor 800 lei/lună, brut.

La acestea se adaugă:

➢ cheltuieli materiale consumabile/birotică 200 lei/lună;

➢ cheltuieli cu arhiva 1.500 lei/an;

➢ onorariu auditor 2.000 lei (+ TVA dacă este cazul)/an.



Cheltuieli administrative (II)

CNC 4/2018 a decis cuantumul cheltuielilor pentru administrarea fondului de lichidare,
decontate de UNPIR, astfel:

III. Pentru filialele care au înregistrat, în anul anterior (2017), între 140 și 400 cereri de decont:

➢ pentru o persoană angajată la secretariat 2.000 lei/lună, brut;

➢ cenzor 500 lei/lună, brut.

La acestea se adaugă:

➢ cheltuieli materiale consumabile/birotică 100 lei/lună;

➢ cheltuieli cu arhiva 1.000 lei/an;

➢ onorariu auditor 1.500 lei (+ TVA dacă este cazul)/an.

IV. Pentru filialele care au înregistrat, în anul anterior (2017), sub 140 cereri de decont:

➢ persoană angajată secretariat, timp parțial, 400 lei/lună, brut;

➢ cenzor, timp parțial, 300 lei/lună, brut.

La acestea se adaugă:

➢ cheltuieli materiale consumabile/birotică 50 lei/lună;

➢ cheltuieli cu arhiva 400 lei/an;

➢ onorariu auditor 1.000 lei (+ TVA dacă este cazul)/an.



Indemnizații ISD – Hotărâre A.R.P. din 12.05.2017

❑ Începând cu luna septembrie 2017 indemnizațiile membrilor I.S.D sunt:

➢ președintele de complet – 1.000 lei/ședință;

➢ membrii completului – 750 lei/ședință.



CNC 11/2020 și Hotărârea ARP 3/17.12.2020 (I)

❑ Actualizarea indemnizațiilor membrilor Instanțelor Locale de Disciplină și a Comisiei 

Centrale de Cenzori și includerea în cheltuielile de administrare ale unor indemnizații 

ale membrilor CC:

1. Uniformizarea indemnizațiilor acordate membrilor ILD, după cum urmează:

▪ Președinte complet: 600 lei net

▪ Membrii completului: 500 lei net 

▪ Raportor ședință: 500 lei net (cu modificarea/completarea fișei postului în cazul în care este angajat 

al filialei)

2. Indemnizațiile se acordă per dosar finalizat, indiferent de numărul termenelor acordate 

3. Pentru acoperirea indemnizațiilor de la pct. 1 se va proceda la redistribuirea, către filiale, 

a unui procent de 10% din valoarea sumelor colectate anual din cotizații și contribuții 

variabile. Redistribuirea, pentru anul 2021, se va realiza în două tranșe, calculată la 

valoarea realizată în anul 2020, o primă tranșă în martie 2021, restul în septembrie 2021



CNC 11/2020 și Hotărârea ARP 3/17.12.2020 (II)

❑ Actualizarea indemnizațiilor membrilor Instanțelor Locale de Disciplină și a Comisiei 
Centrale de Cenzori și includerea în cheltuielile de administrare ale unor indemnizații 
ale membrilor CC:

6. Includerea în cheltuielile de administrare, în conformitate cu art. 119 alin. (3) din Statut (r6), a unor
indemnizații în valoare de 500 lei/lună net pentru fiecare membru al Consiliului care participă la
ședințele lunare de analiză și semnează situațiile transmise către UNPIR. Din simularea realizată privind
acordarea indemnizațiilor propuse mai sus, a rezultat o sumă brută lunară de 80.500 lei, care va fi
suportată din Fondul de Lichidare, sumă care se va adăuga cheltuielilor administrative actuale. Pentru
filialele unde sunt acordate indemnizații superioare propunerilor de mai sus, se mențin indemnizațiile
actuale, diferența urmând a fi suportată din bugetul filialei.

7. În ceea ce privește activitatea desfășurată de Comisia centrală de cenzori, CNC decide stabilirea
următoarelor indemnizații: 2.000 lei net/lună pentru președinte și 1.500 lei net/lună pentru membru,
care certifică situațiile lunare privind fondul de lichidare. Se precizează că în cazul în care, la nivel de
filială, se va aprecia că este necesar a majora și indemnizația membrilor Comisiilor de cenzori, se va
hotărî, de către Consiliile de Conducere această majorare, în plus față de cheltuielile administrative
stabilite de UNPIR, cu finanțare din fondurile filialelor. Prin redistribuirea cotei de 10% din cotizații va
exista o rezervă care să permită aceste finanțări.



Membrii Comisiei Economice

Niculae Bălan Magdalena Alexandru Ignație Todor-Soo Zăpodeanu Daniela

Președinte Membru Membru Membru

Comisia Economică Comisia Economică Comisia Economică Comisia Economică



Vă mulțumim!

Comisia economică


